Associação dos Auxiliares da Legião de Maria
De Olegário Sol

Este artigo vem mostrar a importância da criação da Associação dos Auxiliares
prevista no nosso manual da Legião de Maria, na página 100, item 16, mas quero
fundamentar a importância desta iniciativa.
“Unindo os legionários ativos, os auxiliares e aqueles que estão sob sua
influência, a Legião conseguirá abranger uma população inteira e erguê-la do
nível de negligência e da rotina a uma entusiasmada fidelidade à Igreja.
Imagine-se o que isto significa numa aldeia ou cidade! Os fiéis deixam de ser um
peso morto na Igreja, para constituírem uma força motriz, cujos impulsos,
diretamente ou através da comunicação dos Santos, atingem os confins da Terra
e, até os lugares mais sombrios. Uma população inteira organizada pela causa de
Deus – que ideal sublime! Ideal não apenas teórico, mas possível e prático no
mundo dos nossos dias, se todos resolverem levantar os olhos para o alto e a pôr
mãos à obra.”
[Capítulo 12
Fins Externos da Legião
página 73]

Este parágrafo acima nos diz que os auxiliares, os patrícios, os vélites, (“aqueles
que estão sob sua influência”) estiverem unindo aos ativos iremos abranger uma população
inteira, o termo abranger, refere-se conquistar todos.
“21. Um dos deveres essenciais do Praesidium é recrutar e manter à sua
volta um sólido grupo de Auxiliares.
Um exército bem comandado, corajoso, perfeitamente disciplinado e
armado, representa uma força irresistível. No entanto, se contar apenas consigo
próprio, a sua eficiência será pouco durável. Ele depende a toda hora de uma
grande multidão de trabalhadores que lhe fornecem munições, víveres, fardas e
assistência médica. Vamos privá-lo de toda essa ajuda e veremos o que
acontecerá a esta excelente formação, depois de alguns dias de combate.
Os Auxiliares são para o Praesidium o mesmo que aquela turma de
trabalhadores é para o exército. Fazem parte integrante da organização. Sem
eles o Praesidium é incompleto.
O verdadeiro método para se manter a comunicação com os Auxiliares é o
contato pessoal. Não bastam cartas para cumprir tão importante dever.”
[Capítulo 14
O Praesidium página 88]

O Papa João Paulo II, pediu que todos os movimentos encontrassem uma forma de
acolher os “não casados, uniões estáveis, casamentos de 2ª união”. Por isso por decisão do
Concilium Legionis, agora qualquer um do povo pode ser membro auxiliar, desde que
cumpra as exigências de fazer as orações iniciais da téssera, inclusive o terço diariamente.
E para manter este contato pessoal, a forma mais prática, e mais viável seria reuniões
periódicas, pois eles “fazem parte integrante da organização”. Um serviço sugestivo para os
auxiliares seria rezar os terços nas casas de outros membros auxiliares aniversariantes, pois
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quando um praesidium tem muitos auxiliares, exigem que vários pares de legionários ativos
cumpram esta obrigação semanal, deixando aqueles que não conhecem o evangelho de fora
das visitas domiciliares.
“Os Auxiliares são as pessoas que, não podendo ou não querendo
assumir as responsabilidades de Membros Ativos, se unem à Legião através do
compromisso de rezar determinadas orações em seu nome.
Os auxiliares subdividem-se em duas categorias:
a) uma elementar, cujos membros se chamam simplesmente Auxiliares;
b) e outra, superior, cujos membros recebem o nome particular de
Adjutores Legionis ou Adjutores.
Não há limite de idade para os Membros Auxiliares.
Não é preciso oferecer unicamente pela Legião as orações”
[Capítulo 16
Graus Suplementares da Legião
página 93]

Este termo deixa claro que os Membros auxiliares que não podem ou não querem
assumir responsabilidades de Membros ativos, não poderão ser obrigados a fazer parte da
Associação de Auxiliares de forma integrante, ou seja, se desejarem apenas se encontrarem
trimestralmente e não realizarem nenhum serviço a mais, ou se desejarem realizar serviços
e não participarem das reuniões periódicas, eles terão a liberdade de escolher.
“As duas categorias de Auxiliares são para a Legião o que as asas são
para a ave. Com elas bem abertas – e tanto mais quanto maior for o número
de Auxiliares – e agitadas intensamente sob o impulso marcante das orações
prescritas, rezadas com fidelidade, a Legião poderá elevar-se no caminho do
ideal e do esforço sobrenaturais.”
[Capítulo 16
Graus Suplementares da Legião
página 94]

Vejo neste mundo globalizado muito fácil de recrutar membros auxiliares, pois,
basta convidar as pessoas falando da importância de rezar o terço, o poder de cura e
libertação do Santo Terço, da simplicidade que é a reza do terço, onde o terço pode ser
rezado parcelado, ou seja, intercalado, reza-se o 1º mistério, 1 Pai Nosso e 10 Ave-Marias
pela Manhã quando se levantar, ao meio dia, reza-se o 2º mistério, às 15h reza-se o 3º
mistério, às 18h reza-se o 4º mistério e o 5º mistério antes de deitar-se. O terço pode ser
rezado fazendo as obrigações do lar, ouvindo e respondendo pela rádio, pela TV, ou até
ouvindo um CD/DVD, sem precisar parar suas atividades para rezar esta maravilha de
Nossa Senhora. Na sua caminhada, deslocando para o seu trabalho, dentro do metrô, do
carro, etc. Basta querer, são apenas 15 minutos de oferecimento de rosas para Nossa
Senhora, qual é a mulher que não gostaria de receber 50 rosas de homenagem?
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“Não cesseis de orar e de suplicar em todos os tempos, no Espírito
Santo” (Ef 6, 18). E não vos parece que, se deixais de vigiar, de insistir, de vos
esforçar, de vos manter firmes, tudo há de enfraquecer, o mundo há de recuar e
os vossos irmãos hão de sentir em si mesmos menos força e amparo? Sim,
certamente. Cada um de nós, até certo ponto, leva o mundo aos ombros e os
que deixam de trabalhar, de vigiar, sobrecarregam os demais” (Graty: As
fontes).
[Capítulo 16
Graus Suplementares da Legião
página 95]

Temos que orientá-los da importância de orar, de rezar, de vigiar, de insistir, de
esforçar-se. O manual é bastante claro, “os que deixam de trabalhar, de vigiar,
sobrecarregam os demais”.

1.

“Observações gerais relativas aos dois graus de Auxiliares
Serviço complementar. A Legião suplica aos Auxiliares dos dois graus que
considerem as suas estritas obrigações de membros, não como máximo mas
antes como o mínimo exigido pelo serviço legionário que eles terão a
generosidade delicada de completar com outras orações e boas obras, feitas
especialmente nesta intenção.”
[Capítulo 16
Graus Suplementares da Legião
página 96]

Neste item é bastante claro que as obrigações estritas dos auxiliares são mínimas e
eles poderão com generosidade completar com boas obras, ou seja com apostolado.
“A Legião dá a conhecer aos Auxiliares – tanto como aos Membros
Ativos – as grandezas de Maria, alista-os como soldados ao serviço de tão
maravilhosa Rainha e leva-os a amá-la como devem.”
[Capítulo 16
Graus Suplementares da Legião
página 96]

Temos que mostrar aos Auxiliares e Ativos as grandezas de Maria, alistando-os
como soldados ao serviço e levando-os a amá-la como devem.
“É que esta maravilhosa Rainha e Mãe tem tal arte que nos enriquece de
forma maravilhosa, ao mesmo tempo que aproveita a nossa oferta para socorrer
generosamente os outros com os nossos tesouros espirituais. A sua
intervenção produz um trabalho a mais, realiza uma maravilhosa multiplicação,
que S. Luís Maria de Montfort chama segredo da graça.”
[Capítulo 16
Graus Suplementares da Legião
página 97]

A intervenção da Rainha e Mãe “produz um trabalho a mais, realiza uma
maravilhosa multiplicação”, ou seja precisamente informar isto aos nosso auxiliares.
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Os legionários não terão, pois, grandes dificuldades em alistar os
[Capítulo 16
Graus Suplementares da Legião
página 97]
seus amigos no Serviço Auxiliar, tão essencial para a Legião e tão
vantajoso para os próprios Auxiliares que, associados à Legião, participam
das suas orações e trabalhos.
[Capítulo 16
Graus Suplementares da Legião
página 98]

Olha, que maravilhosa frase: “tão vantajoso para os próprios Auxiliares que,
associados à Legião, participam das suas orações e trabalhos”, agora esta frase reforça que
os auxiliares podem trabalhar, desde que estejam associados.

“6. Um dos objetivos do Praesidium será o Alistamento de todos os
católicos da sua área nas fileiras do Serviço Auxiliar. Desta maneira se
prepararia um terreno favorável a outras formas de apostolado legionário. As
visitas neste sentido serão por todos recebidas como uma honra e de antemão
podem ser consideradas frutuosas.
7. Na medida em que os membros das outras organizações ou
atividades católicas se alistarem como Auxiliares, conseguir-se-á uma
desejável integração das atividades a que pertencem.”
[Capítulo 16 Graus Suplementares da Legião
página 98]

Por que os vicentinos, os carismáticos, os neo-catecúmenos, os pertencentes aos
grupos jovens e outras pastorais não são membros auxiliares da Legião de Maria?
Poderíamos até haver uma integração maior nas atividades que eles pertencem.
8. Um não-católico não pode ser Membro Auxiliar normal . Se
acontecer, porém (e acontece, de fato, de vez em quando), que uma tal pessoa
deseje rezar diariamente as orações da Legião, entregue-se-lhe a Tessera e animese no seu generoso propósito. Tome-se nota do nome para poder manter contato
com ela. Nossa Senhora estará atenta, com certeza, às necessidades dessa
pessoa.”
[Capítulo 16
Graus Suplementares da Legião
página 99]

Com esta frase afirma que um não-católico, um protestante, espírita, pode ser
membro auxiliar, desde que reze diariamente as orações da Legião. Temos muitos relatos
que ex-católicos com o hábito de rezar o terço antes de dormir, não conseguem parar de
rezar e de uma forma anônima continuam rezando o terço.
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“12. É necessário manter-se em contato constante com os Auxiliares
a fim de os conservarem na Legião e avivar neles o interesse pela organização;
trabalho admirável para certos legionários, cujo ideal devia ser o progresso
espiritual daqueles que lhes estão confiados.”
14. Da mesma maneira, com a intenção de desenvolver plenamente a
vida espiritual dos soldados Auxiliares de Maria, seria bom ao menos explicarlhes a “Verdadeira Devoção” ou consagração total da vida a Maria. Muitos
deles hão de sentir-se felizes”
[Capítulo 16
Graus Suplementares da Legião
página 99]

Uma oportunidade para cumprir este “contato constante” seria a criação desta
Associação de Auxiliares, onde poderíamos também explicar sobre a “Verdadeira
Devoção” segundo São Luis Maria de Montfort.
“por poderem servi-la de uma forma mais perfeita, que exige a doação
dos seus tesouros espirituais Àquela, a quem Deus escolheu como sua própria
Tesoureira.
[Capítulo 16
Graus Suplementares da Legião
página 100]

Temos que ajudar a todos a servi-la de uma forma mais perfeita, o que nós ativos
estamos esperando?

15. É desejável e, de fato, essencial estabelecer entre os Auxiliares,
uma organização de regulamento suave com reuniões e festas próprias. Uma
tal rede estendida sobre a comunidade teria como efeito a penetração desta
pelo ideal legionário de apostolado e oração, a ponto de em breve, todos
maravilhosamente o porem em prática.
16. Falando bem claramente: uma associação baseada no Serviço
Auxiliar da Legião não seria menos importante que qualquer outra, tendo a
mais, a vantagem de ser a própria Legião com todo o seu fervor e
características. As reuniões freqüentes de tal associação garantiriam aos
membros o contato com o espírito e as necessidades da Legião e iriam tornálos mais fervorosos no seu serviço.
[Capítulo 16
Graus Suplementares da Legião
página 100]

Depois dos meus 25 anos de Legionário de Maria, fui alertado sobre estes dois itens
do Manual, onde é de grande importância criarmos esta associação em todas os conselhos e
praesidia, reuniões de 3 (três) em 3 (três) meses, período este e decisão de implantação
foram aprovados na Regia de Brasília. Onde iremos ver as vantagens que irão proporcionar
dentro da Legião de Maria, pois, ultimamente percebemos que muitos auxiliares já
coordenam Cenáculos, as capelinhas das Três Vezes Admirável, etc. Por isso é uma
oportunidade de solicitarem que organizem Adorações, rosários, Mil-Ave-Marias nas
paróquias, capelas, que façam Entronização do Sagrado Coração de Jesus e de Maria nos
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lares, que continuem levando a imagem peregrina de Nossa Senhora aos lares e rezem os
terços marianos e diversos, o que eles mais gostam de fazer.

“18. Não se devem empregar os Auxiliares nos trabalhos ativos
habituais da Legião. O contrário parece, à primeira vista, muito atraente. Com
efeito, não será bom incentivar os Auxiliares a maiores realizações? Mas, se
refletirmos um instante, veremos que se trataria da execução de um trabalho
legionário sem a respectiva reunião semanal, o que significaria pôr de lado a
condição essencial de Membro Ativo da Legião.
[Capítulo 16
Graus Suplementares da Legião
página 101]

Neste item 18, diz que não devemos empregar aos Auxiliares os trabalhos habituais
dos ativos, ou sejam visitas domiciliares, visitas aos hospitais, visitas aos presidiários, etc.
Ou seja, o Apostolado continua com os ativos e as Orações ficam com os auxiliares.

“21. O convite insistente da Legião a todos os Membros Ativos:
“sempre de serviço pelo próximo” – estende-se igualmente aos Auxiliares.
Os Auxiliares, tanto como os Membros Ativos, devem dedicar todos
os esforços para recrutar novos membros para o serviço da Legião, de tal
modo que, ajuntando um elo a outro elo, a Catena Legionis possa transformar-se
numa rede dourada de orações que envolva o mundo inteiro.
[Capítulo 16
Graus Suplementares da Legião
página 101]

Olha aí, os membros auxiliares fazendo recrutamento, tanto para ativos como para
auxiliares. Se podem fazer recrutamento, poderá também rezar terço nas casas dos
membros aniversariantes, que maravilha!
“Não, a Legião deve insistir na observância das normas estabelecidas. Se
certas pessoas não são capazes de cumprir as obrigações prescritas, não
podem ser Auxiliares. Entretanto podem prestar à Legião serviços incalculáveis,
orando por ela como lhes for possível e a isto devem ser incentivadas.”
[Capítulo 16
Graus Suplementares da Legião
página 101]

Este parágrafo informa quem não pode ser membro auxiliar da Legião de Maria,
pois, não adianta ter vontade, precisa ter compromisso!
Quero concluir dizendo a todos que precisamos implantar em todas as paróquias e
capelas de todo Brasil e do Mundo tais associações para que Ativos e Auxiliares
conquistem o mundo para Jesus por Maria.
Não poderá o membro ativo trabalhar com o membro auxiliar, pois existe o
praesidium e tal associação e estas não se misturam.
A Regia de Brasília criou 2 modelos de Agendas da Associação, favor baixar:
www.legiomariae.com / Portuguese / Conselhos / Regia de Brasília
Maiores dúvidas, contactar: olegariosol@legiomariae.com
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